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uropejskie i krajowe dane statystyczne 
wskazują na znaczenie transferu 
własności i zarządzania w małych 
i średnich przedsiębiorstwach 

(MSP). W ciągu następnych 10 lat około 1/3 
funkcjonujących w Europie firm prywatnych 
będzie musiała przejść przez proces transferu 
własności. Oznacza to, że aż 690 000 firm co 
roku przekaże kontrolę następnemu pokoleniu. 
Sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej jest 
tym trudniejsza, że proces transferu dotyczy 
pierwszego pokolenia przedsiębiorców, którzy 
sami stworzyli i przez ćwierć wieku prowadzili 
prosperujące przedsiębiorstwa. W tej części 
Europy tej skali transfer własności i zarządzania 
jest zjawiskiem bez precedensu.

Idea

Sposób rozwiązanie problem przekazania firm 
następnemu pokoleniu ma kluczowe znaczenie 
dla trwałego rozwoju każdej gospodarki. 
Gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej 
napotykają ten problem po raz pierwszy, 
ponieważ fala przedsiębiorców, którzy założyli 
firmy na początku lat 1990-tych zbliża się do 
wieku emerytalnego. W mających dłuższą historię 
gospodarkach Zachodniej Europy wyzwaniem 
jest natomiast podtrzymanie trwałości firm 
rodzinnych, gdy przechodzą one z rąk trzeciego 
czy czwartego pokolenia przedsiębiorców i 
właścicieli.  

Sposób rozwiązanie problem przekazania firm 
następnemu pokoleniu ma kluczowe znaczenie 
dla trwałego rozwoju każdej gospodarki. 
Gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej 
napotykają ten problem po raz pierwszy, 
ponieważ fala przedsiębiorców, którzy założyli 
firmy na początku lat 1990-tych zbliża się do 
wieku emerytalnego. W mających dłuższą historię 
gospodarkach Zachodniej Europy wyzwaniem jest 
natomiast podtrzymanie trwałości firm rodzinnych, 
gdy przechodzą one z rąk trzeciego czy czwartego 
pokolenia przedsiębiorców i właścicieli. 

Cele

Celem projektu jest wsparcie rodzinnych MSP 
poprzez dwa typy działań. Po pierwsze, poprzez 
badania, gromadzenie i upowszechnienie 
informacji pozwalających na identyfikację 
specyficznych problemów rodzinnych MSP. 
Po drugie, opracowanie i pilotaż programu 
szkoleniowego na poziomie wyższych, który byłby 
pomocny dla przedsiębiorców starających się 
zapewnić trwanie i rozwój swoich firm w okresie 
transferu własności i zarządzania. 

odbiorcy

Moduły szkoleniowe mają na celu rozwój 
zaawansowanych umiejętności służących 
właścicielom i menedżerom rodzinnych MSP 
w rozwiązywaniu problemów związanych z 
sukcesją własności i zarządzania i pozwalających 
studentom szkół wyższych w przygotowaniu się 
do pracy z rodzinnymi MSP.

Moduły szkoleniowe będą integrowane z 
programami kształcenia w szkołach wyższych tak, 
aby stały się podstawą regularnych programów 
specjalnościowych dla firm rodzinnych.

Planowane rezultaty 

Rezultaty badawcze:

 – Porównawcza analiza badań nad sukcesją 
w firmach rodzinnych. Studia przypadków 
sukcesji w firmach rodzinnych.

 – 4 moduły szkoleniowe w 4 językach 
(angielskim, francuskim, węgierskim i 
polskim) dla różnych grup odbiorców:

•  Zagadnienia strategiczne;
•  Mentoring
•  Problemy prawne i finansowe;
•  Wymiar kulturowy i społeczny

Wydarzenia i cele szkoleniowe:

Seminarium dla przedsiębiorców w instytucjach 
partnerskich (w Krakowie w styczniu 2016 roku).
Pilotaż programu szkoleniowego – w Krakowie 
wczesną wiosną 2016 roku.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie 
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 
zawartość merytoryczną.


